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REALITNÍ SPOLEČNOST

Výkup nemovitostí za nejvyšší cenu.

Pronájem bytů.

Developerská činnost.

  

STAVEBNÍ FIRMA

Rekonstrukce bytů a domů, bytových jader, koupelen. 

  
Elektroinstalace, voda, odpady, topení, 
zednické a obkladačské práce.

Kuchyně, podlahy, dveře, částečné rekonstrukce 
i rekonstrukce na klíč.

776 797 007 @g2_rekonstrukcewww.g2rekonstrukce.cz G2 rekonstrukce

776 797 007 www.g2reality.cz G2 reality @g2reality

Máte zájem o rekonstrukci?
                      Ozvěte se nám:

 

 

 

G2 REALITY S.R.O

Třída Tomáše Bati 1545
760 01 Zlín

(vedle tržiště Pod Kaštany)

nabízíme:

Prodej třípatrové vily 
v centru Zlína

původní stav
vhodné jako kanceláře 
nebo bytový dům
cena na dotaz v RK

Zprostředkování koupě 
a prodeje nemovitosti.

3 patra, restaurace, bar 
a vybavená kuchyň
18 vybavených vícelůžkových 
pokojů
velmi dobrý stav, ihned 
ke spuštění provozu
možnost přestavby 
na rekreační apartmány

Prodej vybaveného penzionu 
poblíž Luhačovic

byt prošel kompletní 
rekonstrukcí
k bytu náleží 
prostorný zděný sklep
cena na dotaz v RK

Prodej bytu 2+kk UB, Horní Valy

po kompletní  nad-
standardní rekonstrukci
ihned k dispozici
cena na dotaz v RK

Prodej bytu 3+kk, Zlín, ulice Benešovo nábřeží

Pronájmy:
1+kk Štefanikova, Zlín
1+1 Vejvanovská, Zlín
1+1, Masarykovo nám., Napajedla
všechny nabízené byty jsou nově 
zrekonstruované a plně vybavené

Prodej bytu 2+1 Zlín, Malenovice

provedena kompletní 
rekonstrukce
4. patro bytového domu
součástí bytu je sklep

Cena: 3.500.000 Kč + provize RK

Prodej komerčních prostor, 
Luhačovice

součástí rezidenční 
čtvrti Nela Luhačovice
bezbariérový vstup
cena na dotaz v RK

byt v novostavbě 
rezidence Nela
Byt vybaven novými 
spotřebiči
cena na dotaz v RK

Prodej bytu 1+kk, Luhačovice
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Rovných dvacet let. Právě tolik letos v únoru uplynulo 
od úmrtí režiséra, spisovatele, kameramana a fotografa 
Jiřího Hanzelky, jehož jméno je neodmyslitelně 
spjato s Miroslavem Zikmundem. Spolu se zapsali do 
dějin jako cestovatelé, kteří na svých průzkumných 
cestách shromáždili nespočetné množství materiálů, 
dokumentujících život i v těch tehdy nejodlehlejších 
částech světa od Afriky, Jižní Ameriky, Oceánii až po Asii 
včetně Sovětského svazu. Některé z těchto materiálů se 
staly i záminkou pro restrikce ze strany tehdejšího režimu.

Jak se mění svět…
„Všeho  do  času”.  Také  vám 

toto přísloví občas vytane na my-
sli? Stává se to ob-
zvláště tehdy, když 
postřehneme,  že 
se  něco  změni-
lo. Mohla  se  změ-
nit životní fáze, ve 
které  se  nachází-
me, mohl se proměnit náš postoj 
k  tomu nebo onomu, ale  také se 
mohla  proměnit  místa,  která  dů-
věrně  známe.  Často  si  to  může-
me uvědomit, až když zpomalíme 
a zdánlivě vypadneme z role kaž-
dodennosti. „Jak to tehdy vlastně 
vypadalo?  A  co  tu  tehdy  stálo?” 
Otázky,  na  které  těžko  budeme 
hledat  odpověď,  jestliže  daný-
mi  místy  procházíme  každý  den 
a  naše  vzpomínky  jsou  přirozeně 
nahrazovány novými. Až teprve na 
dobových  fotografiích  vidíme,  jak 
nám důvěrně známý svět kdysi vy-
padal a kudy se ubíral v následu-
jících  letech. Mohlo jít o proměny 
k lepšímu, někdy k horšímu – zále-
ží na osobní perspektivě i momen-
tální náladě –, ale vždy o proměny. 
A kdoví, jaké další je budou čekat 
za sto, dvě stě, tři sta let…

 Marek Adamík

| MAREK ADAMÍK

Hanzelka a Zikmund při plánování expedice po Asii a Číně v roce 1956. Zdroj | Wikipedia

Jiří Hanzelka – neodmyslitelná 
součást legendárního 
cestovatelského týmu

Jiří Hanzelka se narodil roku 
1920 na kopci Kotouč u Štram-
berka. Ještě v útlém dětství se 
s rodiči přestěhoval do Kopřiv-
nice, kde jeho otec nastoupil do 
vývojového oddělení automobil-
ky Tatra. Ani to ale nemělo mít 
dlouhého trvání. Rodina Hanzel-
ků se odtud znovu přestěhovala, 
a to nejprve do Bratislavy a nako-
nec do Prahy. Díky otci, který se 

příležitostně účastnil automobilo-
vých závodů jako řidič, se Hanzel-
ka dostal k cestování už od svého 
raného věku, kdy jej doprovázel 
na závodech do zahraničí.

Roky na cestách
Osudovým zlomem pro ži-

vot Jiřího Hanzelky bylo setká-
ní s podobně naladěným spolu-
žákem z Vysoké školy obchodní 
v Praze Miroslavem Zikmundem. 
Ještě během studií dostali nápad 

podniknout cestu kolem světa 
a zbývající čas, který jim zbýval 
k dokončení školy, společně vě-
novali plánování trasy, studiu ci-
zích jazyků a překreslování map. 
Na svou první velkou cestu vyra-
zili v roce 1947 v kopřivnickou au-
tomobilkou zapůjčené Tatře T 87 
a během tří let procestovali Afri-
ku a Jižní Ameriku, o čemž svědčí 
i řada dochovaných materiálů.

Se Zlínem byl Jiří Hanzelka 
spojen nikoliv jen svým přátel-
stvím se Zikmundem. Hanzelkova 
vila, která dnes patří k architekto-
nickým pamětihodnostem města, 
sídlí co by kamenem dohodil od 
vily Zikmundovy. Původní maji-
tel ji roku 1958, po dvou letech, 
kdy v ní bydlel, věnoval městu, 
aby se z rodinných důvodů mohl 
natrvalo přestěhovat do Prahy. Se 
Zikmundem však zůstával v čilém 
kontaktu. Ostatně v roce 1959 vy-
razili na další průzkumnou ces-
tu. Tentokrát do asijských zemí 
a Oceánie.

Zákaz publikování
Pravdivé a autentické zobraze-

ní tehdejšího života v Sovětském 
svazu – oba cestovatelé se dostali 
i do těžko přístupných míst včet-
ně Sibiře – si vyžádalo své. Doku-
ment pod názvem Zvláštní zpráva 
č. 4, publikovaný až v roce 1990, 
jim způsobil politické potíže a zá-
kaz publikování. Hanzelka se na-
víc aktivně stavěl proti sovětské 
okupaci a stal se jednou z veřej-
ně známých osobností Pražského 
jara. Když později podepsal Char-
tu 77, jeho životní situaci to ještě 
více zkomplikovalo. Až do roku 
1983 nemohl pracovat a i v poz-
dějších letech mohl působit jen 
v pražském zahradnictví a proře-
závat stromy.

Na veřejnosti se Jiří Hanzel-
ka znovu objevil až v roce 1989. 
Vzhledem ke svému zdravotnímu 
stavu, který zřejmě ovlivnila i na-
máhavá fyzická práce, už nemohl 
dále cestovat. Zemřel v roce 2003, 
dožil se tedy ještě otevření expo-
zice ve Zlíně věnované jeho a Zik-
mundovým cestám v roce 1996.
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Do práce i do školy  
na kole

Zlínští karatisté bodovali 
na Mistrovství světa

Cena Vladimíra Karfíka 
po čtyřiatřicáté

Zlínské a Slovácké divadlo 
se propojilo přehlídkou Zaráz

Výzva do práce na kole 
je už širší veřejnosti zná-
ma. Od letošního května je 
však spolu s ní nově otevře-
na i výzva pro školy nazva-
ná obdobně – Do školy na 
kole. Registrace do ní běží 
od 1. února.

Výzva je otevřena stu-
dentům od 16 let, mladším 
pak se souhlasem rodičů. 
Zapojit se tedy mohou zá-
kladní, střední i vysoké ško-
ly. Podobně jako u výzvy 
Do práce na kole nejde nut-
ně jen o využívání jízdního 
kola – počítá se i chůze, běh 
a jízda na „skejtu“ či kolo-
běžce. Účastnit se může 
kdokoliv, kdo má chuť do-
kázat, že se dokáže po celý květen dopravovat do školy udržitelně.

Do školy na kole je týmová výzva pro všechny, kdo sestaví tým nej-
méně o dvou a maximálně o pěti členech a pravidelně se spolužáky 
nebo pedagogy dojíždí na kole, chodí nebo běhá během května do ško-
ly. Týmům pak organizátor Auto*Mat nabízí slevu na startovném až 
60 procent.

Přihlásit školu může student, pedagog i rodič. Podrobnější informace 
na dopracenakole.cz.  ma

Cena Vladimíra Karfíka 
byla udělena. Za konver-
zi Jurkovičovy teplár-
ny v Bratislavě ji získal 
Martin Paško se svým 
týmem DF Creative 
Group a Miroslav Masák 
za své celoživotní dílo. 
Cenu jim začátkem roku 
předali zástupci města.

Slavnostní předávání 
se uskutečnilo v obřad-
ní síni zlínského magis-
trátu za účasti předsedy 
Bloku architektů a vý-
tvarníků Zdeňka Trefila a náměstka primátora města Zlína Pavla Brady. 
„Vážím si toho, že předání ceny bývá právě ve Zlíně. Máme zde jedineč-
nou funkcionalistickou architekturu, která nese podpis Vladimíra Kar-
fíka v podobě 21. budovy nebo budovy bývalého Společenského domu,“ 
uvedl při předávání ceny Brada.

Cena je udělována Blokem architektů a výtvarníků od roku 1991 kaž- 
dé tři roky. Získávají je osobnosti, jejichž díla nejvíce souznějí s poje-
tím architektury, které představovala osobnost Vladimíra Karfíka, tedy 
stavby racionální, efektivní a logické v konstrukci, funkci i výrazu. Do-
sud cenu získalo 33 osobností československé architektury. Mezi nimi 
například Karel Prager, Štefan Svetko nebo Eva Jiřičná.

Cena Vladimíra Karfíka je dosud jedinou Česko – Slovenskou cenou 
v oblasti architektury a urbanismu.  ma

Šest inscenací z nejnověj-
šího repertoáru Městského 
divadla Zlín a Slováckého 
divadla mohla odborná ve-
řejnost zhlédnout během 
tří dnů na přehlídce divadel 
Zlínského kraje pod náz- 
vem Zaráz. Šestý ročník 
festivalu se uskutečnil od 
17. do 19. ledna na jevištích 
obou divadel.

„Spojili jsme síly, aby-
chom umožnili zvýšit pres-
tiž obou našich divadel 
Zlínského kraje na celostátní úrovni,“ uvedly ředitelky obou institucí 
Irena Pelková za Městské divadlo Zlín a Libuše Habartová za Slovácké 
divadlo Uherské Hradiště.

Cílem této společné aktivity je přilákat odbornou veřejnost – pře-
devším pak divadelní kritiky a studenty divadelních škol – do obou 
regionálních divadel, která jsou geograficky vzdálená od obecně vní-
maných center kultury. „Chceme tímto způsobem představit část své-
ho aktuálního repertoáru a získat zpětnou vazbu v diskuzi, která je pro 
naši činnost velice důležitá,” uvedl umělecký šéf zlínského divadla Pa-
trik Lančarič.

Městské divadlo Zlín v rámci přehlídky Zaráz uvedlo tituly Albion, 
Bouře a Extrabuřt. Slovácké divadlo Uherské Hradiště představilo in-
scenace Cyrano z Bergeracu, Limonádový Joe a Dealer‘s Choice (Kdo 
rozdává, rozhodne).  ma

Ačkoliv vrchol ka-
ratistické sezóny je 
už za námi, pro ka-
ratisty z Akademie 
karate Zlín zname-
nal výjimečné úspě-
chy. Devět z nich se 
v termínu od 8. do 
11. prosince zú-
častnilo v polském 
Lublinu Mistrov-
ství světa v tradič-
ním karate WTKU 
a Světového poháru  
dětí. Pod jednou střechou zde poměřily síly týmy z 28 zemí světa, za Čes-
kou republiku přijelo o titul bojovat 16 účastníků.

Zlíňákům se nejvíce dařilo v týmových kategoriích, kde se jim poda-
řilo získat hned čtyři bronzové medaile z disciplín enbu a kata tým a jed-
nu stříbrnou v disciplíně kumite tým. Jediným zlínským závodníkem, 
který obsadil přední příčky v individuální disciplíně, byl Petr Janík. Po-
dařilo se mu získat bronzovou medaili v disciplíně kumite.

„Oceňuji nasazení karatistů v přípravě. Na místě podali dobré vý-
kony, a i když nedosáhli všichni na medaile, se ctí reprezentovali Čes-
kou republiku a naši akademii. Jedinou medaili v individuální kategorii 
přivezl do Zlína Petr Janík a na to se nesmí zapomenout. Právě v krá-
lovské disciplíně kumite se probojoval až k bronzové medaili, což jej 
stálo ohromné nasazení, uvedl trenér Robin Bařák z Akademie karate  
Zlín.  ma

Cenu dosud získalo 33 osobností. Foto | město Zlín

Přehlídkou získávají obě divadla cennou zpětnou vazbu.
Foto | Terezie Fojtová

 Výzva Do práce na kole se koná pravidelně třikrát do roka.
Foto | město Zlín

Mistrovství se zúčastnilo asi 1300 karatistů z 28 zemí. 
Foto | Akademie karate Zlín
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Kavárna pro „paničky″  
i hostinec předvolebních agitací
O městě Zlíně se často hovoří nejčastěji v souvislosti 
s jeho rychlým rozvojem zásluhou podnikatelských 
aktivit Tomáše Bati a jeho bratra Jana. Již o celá 
desetiletí dříve bychom však v něm narazili na 
místa, kde to pulsovalo životem a kde se scházely 
různé společenské vrstvy či zájmové skupiny. 

| MAREK ADAMÍK

Koncem 19. století zde vedle sebe 
bydleli obchodníci, řemeslníci 
i rolníci, jež se stávali neodmys-
litelnou součástí místního spole-
čenského života. Tito obyvatelé 
pozvolna přivykali novým časům 
a změnám přicházejícím s pře-
lomem století i se změnami ryze 
místními. Vedle šesti hostinců na-
příklad na náměstí vznikla jako 
předzvěst změny nová, „módněj-
ší“ kavárna, která položila základy 
ryze kavárenské společnosti.

„Kafésvačinky“ na 
vysoké noze

Kavárnu pod stylovým označe-
ním Kavárna – Café provozoval na 
sklonku 19. století kavárník Zuzka, 
uváděný též jako Suska – ta stá-
la ve východní frontě náměstí a již 
z dálky na sebe svým vznosným 
názvem upozorňovala. Architekt 
a historik Eduard Staša v jednom 
ze svých článků uvádí, že v této 
kavárně se pravidelně odbývaly 
„kafésvačinky“ zlínských paniček, 
„mezi něž patřila i choť panské-
ho důchodního paní Wojtěchová, 
žena váženého zlínského lékaře 
paní Vrlová a ovšem i choť kavár-
níka Susky, což prý byla honorace 
nad honoraci. Občas sem zavíta-
la také paní inspektorová Suchá 
z Lešné, čímž ta sešlost nabyla rázu 

velkopanského. Všechny se mezi 
sebou přátelily, i když neznaly slo-
va česky, jiné zase slova německy. 
V té společnosti i v rodině Suskově 
se však mluvilo výlučně německy 
a mezi sebou se onikalo“. Kavár-
na ukončila svou činnost přesně na 
přelomu století v důsledku prodeje 
domu a odchodu majitele ze Zlína. 
„Svačinky“ zlínských paniček tak 
vzaly za své.

Volební agitátoři U anděla
Svou charakteristickou atmo-

sféru měly i jiné zlínské podniky. 
Zatímco zmíněná kavárna se vy-
značovala určitým maloměšťan-
stvím, v hostincích byla atmosfé-
ra jadrnější a přirozenější. Svou 
proslulost si získal na počátku 20. 
století hostinec U anděla, kde se 
dle Stančíka konaly zábavy, taneč-
ní hodiny, divadla i různé schůze. 
Až k téměř pouličním nepoko-
jům občas vedly schůze volební. 
„Při volební schůzi kandidát nebo 
agitátor přednesl nástin své čin-
nosti v parlamentě. Po schůzi se 
voličům v dolní místnosti zpra-
vidla dávala zdarma večeře, pivo 
a kuřivo, nebo jen pivo a někte-
ří jedli a pili, až jim bylo špatně. 
Po každé volební schůzi bylo ruš-
no, jedni kandidáta chválili a do-
poručovali, a někteří kritizovali, 
až haněli, proto končily hádkami 
a často dlouhým nepřátelstvím“.

Legendární Záložna
Počátek 20. století se ve Zlí-

ně odehrával ve znaku novosta-
veb a velkých plánů. Na východ-
ní straně odkoupila dva domy 
Občanská záložna a tento místní 
uvěrový ústav, jak uvádí historik 
Zdeněk Pokluda, hned v místech 
těch domů vybudoval dvě novo-
stavby tvořící propojený celek. 
Vzniklo tak i legendární průčelí 
s dekorativními novorenesanč-
ními rysy, které se jako jeden 
z mála prvků stavby dochova-
lo dodneška jakožto součást Ob-
chodního a zábavního centra Zla-
té jablko. I Záložna, která až do 
novostavby radnice v roce 1924 
zůstávala nejvelkolepějším do-
mem na náměstí, neustále vzkvé-
tala životem. Scházeli se tu členo-
vé zlínských spolků, konaly se zde 
koncerty známých virtuosů, ple-
sy, silvestrovské zábavy, do po-
vědomí veřejnosti se v pozdějších 
letech zapsalo také kino Záložna.

Balkán pro volnomyšlenkáře
Leckoho by možná napadla 

otázka, jestli se ve Zlíně nacházelo 
místo, kde by se scházela takzva-
ná zlínská inteligence. Za takové 
místo bylo lze považovat legendár-
ní hotel Balkán, který v roce 1912 
nechal v severní části náměstí po-
stavit kovář Josef Gajdůšek. No-
vostavba s dekorativními archi-
tektonickými rysy a kavárenským 
prostorem s velkými okny na ná-
městí se po celá léta stávala do-
staveníčkem zlínské společnosti, 
studentů a umělců. Byly zde zalo-
ženy časopisy Podřevnicko nebo 
satirický Pcháč, do něhož kres-
bou i veršem přispívaly i různé 
osobnosti z uměleckého prostře-
dí. Kulturní a volnomyšlenkářské 
prostředí podporovala také místní 
vyhlášená kuchyně, která přitaho-
vala návštěvníky ze širokého okolí. 
Hotel Balkán se tak stával místem 
srazů pro přespolní turisty nebo 
cyklisty, kteří Zlínem projížděli.

Někdejší Záložnu dnes připomíná pouze průčelí stavby. Zdroj | Fotohistorie.cz

Pohled z náměstí ke kostelu okolo roku 1925. Zdroj | Fotohistorie.czBudova hotelu Balkán stála v severní části náměstí. Zdroj | archiv redakce
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NÁPLŇ PRÁCE/STĚŽEJNÍ ÚKOLY:
• Výroba a montáž elektrorozvaděčů nebo elektrotechnické části našich 

svařovacích strojů dle technické dokumentace

PŘEDPOKLADY/NAŠE OČEKÁVÁNÍ:
•  Vyučení/SOŠ v oboru elektro
• Odborná způsobilost dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. §5, (dnes NV č. 194/2022 Sb.)
• Schopnost čtení elektrotechnické dokumentace
• Samostatnost při plnění zadaných úkolů
• Znalost AJ výhodou
• Ochota pracovat v týmu a cestovat, řidičský průkaz sk. B.

PROČ PRACOVAT PRO NÁS:
• Práce v mezinárodním prostředí, možnost aktivního využití AJ
• Neformální pracovní atmosféra, možnost vzdělávání i osobního rozvoje
• Jednosměnný provoz (po–pá 7:30–16:00)

ŠIROKÉ SPEKTRUM FIREMNÍCH BENEFITŮ:
• 25 dní dovolené, příspěvek na dopravu
• Příspěvek na penzijní připojištění (900 Kč měsíčně)
• Stravné v podobě stravenkového paušálu 75 Kč/den
• Finanční prémie (2× ročně 10 000 Kč), a další

AWL-Techniek CZ, s.r.o.
Kvítkovická 1670, Napajedla
T:  +420 606 726 335 | E: hrm@awl.cz

ELEKTROMONTÉR
PRÁCE POUZE NA RANNÍ SMĚNU

INZERCE RV2300172/01 INZERCE RV2300251/01

Tříkrálová sbírka vynesla rekordní částku
Přes tři miliony korun vynesla le-
tošní Tříkrálová sbírka na Zlínsku. 
Za poslední roky je to tak dosud 
nejvíc, co lidé věnovali na dobro-
činné účely. Zapečetěno bylo cel-
kem 379 pokladniček, a ačkoliv 
tomu chřipková situace dvakrát 
nenahrávala, na počtu kolední-
ků se to nijak neprojevilo. Do ulic 
Zlínska (44 obcí, 4 města) a v dě-
kanátech Vizovice a Zlín (část) jich 
vyrazilo téměř půldruhého tisíce.

„V letošním roce byla sbírka 
mimořádně úspěšná a nezbývá 
než poděkovat štědrým dárcům. 
Poprvé bylo zapečetěno tři sta se-
dmdesát devět kasiček, což je nej-
více v historii sbírky. Počty ovšem 
nenavyšovaly pouze některé obce, 
ale především centrum krajského 
města, čemuž odpovídal i počet 
razítek. Těch bylo celkem sto tři-
cet tři. Poprvé tak obsah poklad-
niček překročil hranici tří milionů 
korun,“ uvedla Pavla Romaňáko-
vá z Charity Zlín s tím, že zajíma-
vá jsou i zjištění při přepočítává-
ní výnosu sbírky. V kasičkách se 

například nashromáždilo celkem 
33 466 kusů platidel, z čehož mincí 
činilo 19 768. Zbytek činila platidla 
papírová. Lidé nejčastěji darovali 
stokorunovou bankovku, v těsném 
závěsu s bankovkou dvousetkoru-
novou, ale nechyběly ani tisícovky 
nebo dvoutisícovky. Naopak ani 
v jednom případě se nestalo, že by 
někdo daroval pětitisícovku.

V loňském roce 2022 lidé ho-
dili do kasičky Charity Zlín cel-
kem 2 861 807 korun (včetně 

bezhotovostních plateb a výnosů 
ve formě dárcovské DMS), o rok 
dříve pak 1 708 377 korun.

Výnos z Tříkrálové sbírky slou-
ží na pomoc především lidem 
v nepříznivé životní situaci. Dětem 
samoživitelů či sociálně znevýhod-
něných rodin například mohou 
být zakoupeny školní pomůcky, 
zájmové kroužky, letní příměstské 
či pobytové tábory, oblečení pro 
denní využití, ale také základní vy-
bavení pro fungování domácnosti, 

potraviny či potravinové doplňky. 
Velkou oporou bývají tyto pro-
středky též domácnostem, jež při-
šly o obydlí v důsledku přírodní 
katastrofy.

Tříkrálová sbírka navazuje 
na tradici koledování na Tři krá-
le, avšak první taková sbírka, jak 
ji známe v novodobé historii, se 
uskutečnila až v roce 2000 na úze-
mí olomoucké arcidiecéze. O rok 
později se začala organizovat na 
celém území České republiky.  ma

 Do sbírky se jako obvykle zapojil bezpočet dobrovolníků. Foto | Charita Zlín
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Úspora energií začíná od zateplení domu. 
Tepelné čerpadlo by mělo přijít až nakonec
Jak uspořit na energiích 
je otázka, která trápí 
nejednoho z nás, zvláště 
v období dlouhotrvající 
zimy a třeskutého mrazu. 
Existuje celá řada řešení, 
od těch nejjednodušších, 
která nás kromě vlastní 
energie nestojí žádné 
peníze počínaje, až po 
taková, která se neobjedou 
bez odborné konzultace 
a následných investic do 
rekonstrukce domu či bytu.

| MAREK ADAMÍK

Jednou z největších položek na 
spotřebě energie je vytápění. 
O tom, jaké peripetie může způso-
bit jeho nesprávná funkce, by mohl 
vyprávět každý, kdo byl někdy nu-
cen trávit hodiny či dny v nevyto-
peném bytě, zatímco venku mrzlo, 
až praštělo. Pokud se k tomu při-
dá skutečnost, že nemáme dobře 
zateplený dům a teplo nám uniká 
netěsnostmi ven, budeme muset 
pootočit termostatickou hlavicí 
podstatně více, než by tomu bylo 
v případě kvalitního zateplení. Ne-
jsme pak daleko od pořekadla, že 
topíme pánubohu do oken.

Odborník s termokamerou
Základním problémem přede-

vším starších domů bývají tenké 
zdi, profukující okna nebo zasta-
ralé dveře. Podle odborníků lze 
díky zateplení střechy ušetřit zhru-
ba 20 % tepelné energie a zateple-
ním celého domu od střechy až po 
sklep až 70 %. Samozřejmě to bude 
něco stát, zvláště pokud budeme 
klást důraz na kvalitní materiály, 

nicméně z hlediska budoucnosti se 
tato investice vyplatí. Jestliže na-
příklad vytápíte zemním plynem, 
investice se může vrátit přibližně 
do šesti let, ovšem v závislosti na 
aktuálních cenách plynu.

Jestliže se hned nechceme pou-
štět do kompletního zateplování 
nebo pořizování tepelného čer-
padla, je vhodné si domů pozvat 
odborníka s termovizní kamerou, 
který zjistí i skrytá narušení v ne-
těsnostech. S pomocí termokame-
ry lze kromě úniků tepla a chyb 
v konstrukci domu zjistit také na-
příklad špatné utěsnění otvorů po 
demontáži plynových kamen, po-
škození a praskliny zdí ukrývající 
se pod omítkou, nedostatečně izo-
lované zdroje tepla a teplé vody, ale 
třeba také zmapovat místa, která 
jsou ohrožená vznikem plísní, kde 
se drží vlhko.

Dveře a okenní křídla
Výhodou oken a dveří je, že na 

nesrovnalosti jsme často schop-
ni přijít sami. Při jejich kontrole 
je třeba začít od těsnění. U oken-
ního křídla, jež nedoléhá k rámu, 
poznáte již na ruce, že tudy pro-
niká studený vzduch. Nejčastěj-
ším problémem bývá jejich špatné 
nastavení, poškozené kování nebo 
opotřebované těsnění. Ve většině 
těchto případů můžeme nápravu 
provést svépomocí, případně za 
asistence odborníka. Může se ale 
stát, že zejména ve starších do-
mech a bytech budou okna po-
třebovat zkrátka vyměnit. Bylo 
by chybou investovat do zateple-
ní a tepelného čerpadla, aniž by-
chom řešili tyto „drobné úniky“. 
Může se pak totiž ukázat, že dal-
ší investice už nebudou potřeba, 
anebo ve výsledku nám bude sta-
čit čerpadlo o mnohem nižším vý-
konu. Tím pádem zase ušetříme.

Stínicí technika pomáhá
Pokud již budete u oken, zvaž-

te, zda je nedoplnit o novou kva-
litní stínicí techniku. Venkovní 
rolety či venkovní žaluzie lze pou-
žít nejen jako ochranu proti slun-
ci, ale také jako účinnou tepelnou 
izolaci. Rolety během zimních 
měsíců a chladných nocí zabra-
ňují tepelným ztrátám díky vzdu-
chovému polštáři, který se vytváří 

mezi staženou roletou a oknem, 
a sehrává tak roli další izolač-
ní vrstvy. Zatímco jsme tedy byli 
zvyklí stahovat rolety především 
v létě, pro udržení tepla v míst-
nostech uděláme dobře i tehdy, 
když je stáhneme ve všech míst-
nostech, kde světlo nepotřebuje-
me, a stejně tak i před odchodem 
do práce.

Řešením jsou i automaticky 
ovládané rolety, které jsou vy-
baveny slunečním čidlem. Tyto 
„vychytávky“ dokáží předoken-
ní rolety automaticky spustit při 
nízké venkovní teplotě, a naopak 
se vytáhnou v zimě, když vysvitne 
slunce, čímž pomáhají vyhřívat 
interiér domu. Bohatě ale postačí 
i běžné manuální rolety.

Rozhodli jste se veškeré za-
teplovací aktivity přece jen za-
vršit pořízením tepelného čer-
padla? Z výše řečeného vyplývá, 
že smysluplné je v novostavbách 
a v rekonstruovaných rodinných 
a bytových domech, nebo až po 
zateplení „obálky“ domu, tedy 
střechy, stěn a oken. Obecně pla-
tí, že čím lépe izolovaný dům je, 
tím vyšší bude úspora s tepel-
ným čerpadlem. Totéž platí pro 
instalaci fotovoltaických elektrá-
ren. V zimě navíc vyrábějí energie 
tak málo, že spotřebu tepla ne-
pokryjí. Alespoň při současných 
možnostech.

Zdroj | archív Thermont
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TEPELNÁ ČERPADLA PRO ZLÍN A OKOLÍ

Nabízíme tepelná čerpadla, která získávají teplo ze vzduchu 
a jsou tak efektivním a velmi vyhledávaným řešením 
do již stojících rodinných domů nebo při jejich výstavbě.

• ZBAVENÍ SE ZÁVISLOSTI NA PLYNU
• NÍZKÉ PROVOZNÍ NÁKLADY
• UŠETŘÍ TISÍCE KORUN ROČNĚ
• BEZOBSLUŽNOST
• ŠETRNÉ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
• INVESTICE DO BUDOUCNOSTI

Samozřejmostí je odborné poradenství a kompletní servis.

Jsme partnery značek LG a NIBE.

 605 345 694     www.pkinstalace.cz
 info@pkinstalace.cz    tepelna-cerpadla-zlinsko.cz

THERMONT SPOL. s.r.o.  
ulice 2. května 1574 | 763 61 Napajedla

Tel.: +420 577 112 911 | E-mail.: thermont@thermont.cz | www.thermont.cz

HLINÍKOVÉ ZIMNÍ ZAHRADY,  
PERGOLY A PŘÍSTŘEŠKY

POSUVNÉ RÁMOVÉ A BEZRÁMOVÉ 
ZASKLENÍ PERGOL A BALKONŮ

HLINÍKOVÁ  
OKNA A DVEŘE

HLINÍKOVÉ ZIMNÍ ZAHRADY,  
PERGOLY A PŘÍSTŘEŠKY

POSUVNÉ RÁMOVÉ A BEZRÁMOVÉ 
ZASKLENÍ PERGOL A BALKONŮ

HLINÍKOVÁ  
OKNA A DVEŘE

INZERCE RV2300229/01
INZERCE RV2202301/01 INZERCE RV2300073/01
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SBÍREJTE BODY 
a zajistěte si slevu
až 10%!*

Vyzvedněte si 
svoji knížku!

* Bonusové body můžete sbírat od 1. 2. 2023 do 12. 3. 2023. Uplatnění bonusových bodů/knížek (slev) je možné od 1. 2. 2023 do 2. 4. 2023. 
Více informací a podmínky akce naleznete na prodejnách OBI Česká republika nebo na www.obi.cz/bobri-bonus.

Nastavení oken a dveří

Výměna těsnění

Výměna kování a komponentů

Výměna skla 30%
sleva

+420 602 212 946 zlin.volitaservis.cz

Odborná kontrola
u Vás zdarma

Novoroční 
SLEVY

INZERCE RV2300131/02 INZERCE RV2202124/02

Jedinečné modulové domy  
na míru vašim požadavkům
Sen o vlastním bydlení je bohu-
žel pro mnoho lidí nedosažitelný, 
a tak stále častěji vyhledávají lev-
nější alternativy ke klasickým ne-
movitostem. Narůstá tak popula-
rita modulových domů, které jsou 
nejen finančně dostupné, ale také 
jsou minimalistické a energeticky 
nenáročné.

Modulové domy si bohužel zís-
kaly pověst staveb, které jsou pří-
liš uniformní a krabicové. A právě 
tyto názory se snaží vyvrátit ino-
vativní firma TrueLiving. Pro své 
klienty připravuje útulné modulo-
vé dřevostavby na míru. Zájemci 
o tyto domy tak mohou přijít se 
svými požadavky na vzhled i ma-
teriál a mohou se těšit na indivi-
duální stavbu připravenou na klíč.

Mezi další přednosti modulo-
vých domů a rekreačních chat 
od TrueLiving patří, že jsou vy-
soce kvalitní, vyrobené ze dře-
va a ekologických materiálů, jsou 

energeticky nenáročné, difuzně 
otevřené a také velmi elegantní 
a designově působivé. Navíc na ně 
klienti nečekají dlouho. Svůj vlast-
ní domov mohou mít k dispozici 
již tři měsíce od objednání.

Trh s nemovitostmi je poměr-
ně nepřehledný, Trueliving však 

při oslovování zákazníků těží prá-
vě ze svého zaměření na modulové 
dřevostavby a dobrou pověst.

„Klienti většinou pečlivě hleda-
jí informace o dřevostavbách, tak-
že už například z internetu nebo 
z časopisů vědí, jaký objekt od nás 
mohou očekávat. Nicméně vedle 

toho jsou pro nás primární i osob-
ní reference. Právě díky nim uka-
zujeme, že projekt není jen o kráse 
a pocitu, ale i o provedení a o tom, 
že jsme schopni kvalitní provede-
ní stavby navrhnout i realizovat,“ 
uvedl jednatel společnosti David 
Vertich.  ma

INZERCE RV2300106/01
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Pavel Chmelík – Lidé si k nám  
našli cestu i díky putovním výstavám

Do Galerie Desítka zavítala „Ladovská zima“
Dětství bez Josefa Lady si mno-
ho z nás neumí představit. Ostat-
ně o tom, jak hluboce se tento 
ilustrátor, karikaturista, scéno-
graf a spisovatel zapsal do pově-
domí, svědčí například zlidovělý 
název „Ladovská zima“ nebo tak-
řka zevšeobecnělá podoba vojáka 
Švejka. Že ale tvorba Josefa Lady 
není jenom o malebných zimách, 
dětském dovádění, vodnících, 
rusalkách a ponocných, dokládá 
výstava, která se usídlila v Galerii 
Desítka v Obchodním domě Zlín.

„Tato retrospektivní výstava je 
unikátní již svým rozsahem, na-
posledy jsme takovou dělali před 
více než deseti lety. Zastoupena 
jsou díla jak z Ladova méně zná-
mého raného období, tak z ob-
dobí, kdy se nechal inspirovat 
tvorbou Mikoláše Alše. Samozřej-
mě nechybí nejznámější obrazy 
z jeho vrcholného období, které 
všichni dobře známe z pohádek 

Galerii Artrium mohli zájemci 
o výtvarné umění vždycky vnímat 
jako galerii, která neustále putu-
je od města k městu a vlastně ani 
nemá stálé sídlo. Ačkoliv jste její 
výstavy mohli navštívit i v prosto-
rách zlínského zámku, stejně tak 
měla své expozice třeba v Hole-
šově, Bystřici pod Hostýnem, No-
vém Jičíně a v řadě dalších měst. 
Tedy až do konce minulého roku. 
Tehdy si konečně našla i své „ka-
menné“ prostory v rekonstruova-
né budově na Štefánikově ulici, na 
dohled od Kudlovské přehrady. 
Jednatelem galerie je od prvopo-
čátku Pavel Chmelík.

Pro kolemjdoucího je galerie 
poměrně nepřehlédnutel-
ným místem. Jak se vám po-
dařilo sehnat takové prosto-
ry? A co tomu předcházelo?

Ačkoliv máme oficiální sídlo 
ve Fryštáku, dlouho jsme hledali 
vhodné prostory pro galerii, kte-
rá by byla i jakýmsi kontaktním 
místem, kde nás lidé mohou najít. 
Na lokalitu u Kudlovské přehra-
dy jsme narazili náhodou. Viděli 

a knižních ilustrací,“ uvedl Pavel 
Chmelík z galerie Artrium, jež vý-
stavu pořádá.

Výstava zahrnuje 118 originál-
ních děl, která doplňuje promí-
tání filmových dokumentů. Pro 
zájemce je připravena řada suve-
nýrů s typicky ladovskou temati-
kou, ať již se jedná o pohlednice, 
nebo omalovánky, nad rámec běž-
né výstavy jsou pak k dispozici od-
bornější texty a zejména obrazová 
monografie Jiřího Oliče, nazvaná 
jednoduše „Lada“.

„Pustit se do výstavy Josefa 
Lady je vždy náročná výzva. Jeho 
díla se totiž nachází ve sbírkách 
mnoha muzeí, galerií a v soukro-
mých sbírkách po celé republice. 
Museli jsme zvolit tedy doslova 
mravenčí postup a vypůjčovat si 
kus po kuse, což organizačně vů-
bec nebylo snadné,“ vysvětluje Pa-
vel Chmelík. Na Ladovy tempe-
rové kresby se navíc dle jeho slov 

vztahuje zákon o ochraně pamá-
tek, což znamená, že vystaveny 
mohou být je jednou za čtyři roky. 
I to jen jeden z důvodů, proč ne-
lze očekávat, že se v dohledných 
letech bude výstava o podobném 
rozsahu opakovat.

Kromě individuálních ná-
vštěv výstavy lze využít i večerní 

Galerie se rychle stala součástí genia loci. Foto | Marek Adamík

komentované prohlídky s Pavlem 
Chmelíkem ve vybraných termí-
nech. Ty lze zjistit průběžným sle-
dováním webových stránek Ob-
chodního domu Zlín pod odkazem 
Galerie Desítka nebo přímo na fa-
cebookovém účtu galerie Artrium.

Výstava je přístupná do 
19. března 2022.  ma

jsme, že jsou zde k pronájmu pro-
story, kontaktovali jsme majitele, 
slovo dalo slovo a netrvalo dlouho, 
otevřeli jsme v ní naši první výsta-
vu. Z lokality jsme nadšeni. Gale-
rie u parku skvěle zapadá do okol-
ního prostředí.

Na co se u vás mohou ná-
vštěvníci těšit?

Chystáme různé autorské vý-
stavy, na které se lidé mohou při-
jít nejenom podívat, ale vystavená 

díla si i zakoupit – ostatně jsme 
prodejní galerie. V prosinci jsme 
začali Zlínským vánočním salo-
nem, který je stále k vidění. Před-
stavuje umělecká díla Vladimíra 
Tučapského, Salvadora Dalího, 
Jana a Káji Saudka, Lubomíra 
Typlta, Františka Ringo Čecha, 
Zdeňka Tománka, Karla Zema-
na, Zdeňka Buriana a řady dalších 
autorů zvučných jmen. S mno-
hými se mohli návštěvníci setkat 
už dříve na našich tematických 

výstavách. Výhledově plánuje-
me také výstavu Františka Grosse 
nebo francouzského sochaře De-
nise Defrancesca, kterého v České 
republice zastupujeme.

Poskytuje galerie i jiné služ-
by spojené s uměním?

Děláme zdarma cenové odhady 
uměleckých děl. Chodí k nám lidé 
s různými obrazy, aby zjistili, jestli 
díla, která třeba roky schraňovali 
doma, mají nějakou peněžní hod-
notu. Tu obvykle nemají, ale čas-
to se s nimi pojí nějaký zajímavý 
příběh. To je jedna z věcí, které 
nás na tom baví. Tato díla mohou 
návštěvníci nabídnout k odkupu, 
a to jak přímo nám, tak prostřed-
nictvím komisního prodeje.

To vypadá, že si k vám 
lidé našli cestu i bez větší 
propagace…

Je to tak. Možná to souvisí 
i s tím, co bylo zmíněno. Tedy že 
galerie Artrium je galerie putovní. 
Lidem název Artrium zůstal v pa-
měti a tak k nám přijíždějí z nej-
různějších koutů republiky.  ma

Hlavním partnerem výstavy je Památník národního písemnictví v Praze. Foto | Marek Adamík
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Běhy Zlín slaví s novým seriálem 40 let

Odjezdy ze Zlína,
Otrokovic a Vizovic

 first minute slevy

www.vsacantour.cz
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INZERCE RV2300062/03

INZERCE RV2300263/01

Milovníci rekreačního běhání se 
mají na co těšit. Běhy Zlín, které le-
tos slaví čtyřicáté jubileum, si pro 
rok 2023 připravily celkem třináct 
běžeckých závodů. Obvykle se jed-
ná o trasy o délce pět a deset kilo-
metrů, pro ty zkušenější je v termí-
novce na výběr i delší krosová trať 
a půlmaratón.

„Závody jsou určeny nejen pro 
rodilé závodníky, ale pro všech-
ny příznivce běhání, kteří si chtě-
jí občas porovnat svou výkonnost 
s ostatními. Ženy jsou rozděleny do 
čtyř věkových kategorií, muži sou-
těží v pěti kategoriích. Na většině 
závodů si současně mohou zaběhat 
také děti a mládež na kratších tra-
tích. Děti startovné neplatí a v cíli 
dostávají sladkou odměnu,“ uvedl 
za Běhy Zlín Zbyněk Raška.

Ačkoliv si zájemci mohou vy-
brat jen některé závody dle svého 
zájmu, lze seriál pojmout i jako 
osobní výzvu. Účastník sice bude 
započítán do průběžného pořa-
dí jednotlivců už při absolvování 
jednoho běhu, ale do konečného 

pořadí se započítávají jen nejlepší 
bodové zisky ze tří čtvrtin usku-
tečněných závodů. Hodnocení se 
mohou zúčastnit i soutěžní týmy 
– u těch se započítávají jen všech-
ny závody. Při konečném vyhlá-
šení výsledků získá speciální oce-
nění také nejlepší žena a nejlepší 
muž.

Letošní ročník zahájí 11. února 
tradiční Běh Jižními Svahy, který 

nabízí dvě tratě o délce čtyři a de-
vět kilometrů. „Startuje se u toč-
ny autobusu linky 33 a po výběhu 
ulice Pasecký žleb se dále pokra-
čuje kolem přístřešku na Kocan- 
dě po modré a žluté turistické 
značce asfaltkou k závoře u silnice 
Mladcová – Racková a zpět. Krat-
ší čtyřkilometrová trasa má obrát-
ku u odbočky k vodárně,“ upřesnil 
průběh závodu Zbyněk Raška.

Následovat budou další zá-
vody zvučných jmen – Josefský 
běh (18. března), Zlínská lesní 
hodinovka (15. dubna), miomo-
veRUN (10. června), Běh Olym-
pijského dne (21. června), Slopen-
ská 10 (3. září), Strojařská desítka 
(16. září), Kašavský kros (7. října), 
Provodovský běh (28. října), Ko-
vářská pětka (11. listopadu), Miku-
lášský běh (2. prosince), Štěpánský 
běh (26. prosince) a Silvestrovský 
běh (31. prosince).

V roce 2022 se čtrnácti závo-
dů zúčastnilo celkem 2105 běžců, 
z toho 558 žen a 1547 mužů. Putov-
ní pohár pro nejlepší ženu získala 
již potřetí za sebou Eva Kučerová 
(Mattoni FreeRun Zlín), jako nej-
lepší muž tutéž cenu převzal An-
drej Višněvský (Sri Chimnoy Ma-
rathon Team). V soutěži týmů bylo 
po posledním závodě evidováno 
267 týmů a různých uskupení.

Aktuální informace o seriálu 
jsou na webu behyzlin.cz.  ma

behyzlin.cz

 V roce 2022 se seriálu zúčastnilo 2105 běžců. Foto | Běhy Zlín
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Jak dlouho nový zákon vzniká?
Někdy jde o proces trvající roky, 

někdy je ho nutné ve zkráceném řízení 
přijmout řádově v týdnech (například 
loni po ruské invazi na 
Ukrajinu se upravovaly 
zákony na pomoc tehdejším 
uprchlíkům). Ale pokud je 
vůle zákon přijmout, jde 
o proces trvající něco přes 
půl roku.

A kdo vlastně návrh záko-
na vytvoří?

To neumí kdekdo. 
Pouze legislativci, což jsou 
právníci s citem pro vytvo-
ření nových právních norem, většinou 
jsou zaměstnaní na příslušných minis-
terstvech, kde si je doslova hýčkají. Tam 
na ministerstvech se po podrobných 
diskuzích většinou vytvoří návrh zákona, 
který pak schválí vláda a předá ho do 
Poslanecké sněmovny.

Poslanci ho schválí v tzv. prvním 
čtení, kde se hlasuje o tom, zda se tím 
vůbec budou zabývat. Pokud ano, návrh 

zákona se předá příslušným výborům 
sněmovny. Ty ho do jednoho či dvou 
měsíců projednají a zaznamenají 
k němu příslušné připomínky či pozmě-

ňovací návrhy. Následně 
návrh zákona musí projít 
ve sněmovně tzv. druhým 
čtením, kde se připomínky či 
pozměňovací návrhy veřejně 
označí a dostanou se do 
systému. A následuje po ně-
kolika týdnech tzv. třetí čtení, 
na jehož konci se hlasuje 
o návrhu zákona i o pozmě-
ňovacích návrzích. Proces je 
to schválně dlouhý, aby se 
všechno důkladně zvážilo.

A to je vše? 
V Poslanecké sněmovně ano, ale 

ten zákon jde ještě do Senátu. Pokud 
mají senátoři připomínky, musí se 
zákon vrátit do sněmovny, kde se 
o něm znovu hlasuje, a to tak, že buď se 
akceptují připomínky senátorů, nebo se 
Senát přehlasuje počtem 101 poslanců. 
A na závěr se na zákon ještě podívá 

prezident, který ho může buď podepsat, 
nebo vetovat a pak o něm sněmovna 
může klidně hlasovat ještě potřetí, 
znovu většinou 101 hlasů.  

A poslanci sami mohou vytvořit svůj 
zákon?

Mohou, často se k tomu sdruží více 
poslanců, ale není to vůbec jednoduché 
a vždy je lepší takový úmysl projednat 
s vládou, aby to nebylo úplně mimo 
systém. 

A ty dlouhé diskuze ve sněmovně 
jsou skutečně tak podrobné a od-
borné?

To je právě to. Vůbec ne. Dlouhé 
diskuze při jednání sněmovny jsou pou-
hým politickým divadlem pro veřejnost, 
jde o desítky hodin promarněného 
času, skutečná práce se odehrává ve 
výborech. Často mám až výčitky, když 
se mě lidé ptají, proč více nevystupuji, 
ale já jsem se zařekl, že skutečně budu 
na plenárním zasedání mluvit, až to 
bude nutné k příslušné věci, což se ale 
stalo za poslední rok pouze několikrát. 
Buď bych se opakoval, nebo prota-
hoval nesmyslnou hádku, nebo bych 
se jenom tak předváděl. Upozorňuji, 
že jeden mimořádný jednací den ve 
sněmovně stojí daňové poplatníky cca 
čtyři miliony korun.

Takže se to vše protahuje kvůli 
opozici? 

To není tak jednoduché. Opozice 
reprezentuje názor rovněž nemalé části 
národa a může se domnívat, že není 
třeba dobré některý zákon přijmout. 
Takže tzv. obstruuje jednání poslanců 
a protahuje období, než je ten zákon 
přijat. To je legitimní způsob politického 
boje a je to výsostné právo opozice. Už 
za Rakouska-Uherska byla takto kvůli 
obstrukcím bouřlivá jednání poslanců 
tehdejšího Říšského sněmu, během 
těchto desítek hodin vzniká mezi 
poslanci neuvěřitelné napětí a tehdy 
v minulosti bylo relativně normální, 
že docházelo i k fyzickým půtkám. My 
jsme to v České republice naposledy 
zažili v minulém volebním období díky 
projevu pana poslance Volného a ná-
slednému sporu o vypnutý mikrofon 
s předsedajícím schůze.  

Co Vaše práce přinese Zlínskému 
kraji?

Neustále jsem připraven pomoci 
místním představitelům ve vyřizování 
jejich záležitostí v Praze na ústředních 
orgánech státu. Celkem mě mrzí, že si 
často jedou po své stranické lince, my-
slím, že bychom v zásadních otázkách 
měli spolupracovat bez ohledu na to, 
kdo momentálně město či kraj řídí.

Jak se tvoří zákony
V tomto vydání nabízíme pokračování rozhovoru s Alešem 
Dufkem, místopředsedou Ústavně právního výboru 
Poslanecké sněmovny.  V minulém vydání informoval 
o některých konkrétních zákonech, v tomto čísle se 
zaměříme na časovou posloupnost přijímání nových zákonů.
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Znění tajenky pošlete s kontaktem na Vás (jméno, příjmení, adresa a kontaktní telefon) na e-mail info@vaszlin.cz do 27. 2. 2023.
Luštitel odesláním znění tajenky uděluje správci (Regionální vydavatelství, s.r.o., IČ: 27846717) souhlas se zpracováním svých osobních údajů (jméno, příjmení, e-mail, telefonní kontakt a  adresa), a  to ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a  Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.  4.  2016 o  ochraně fyzických osob v  souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a  o  volném pohybu těchto údajů (GDPR). Uvedené osobní údaje je nutné zpracovávat za účelem správy dat souvisejících s  vyhlášením vybraných luštitelů křížovky zajišťované správcem. Tyto údaje budou správcem zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou, po vyhlášení budou ihned odstraněny.

KŘÍŽOVKA | V tajence najdete konec citátu myslitele a duchovního vůdce Mahátma Gándhího: Je třeba životu víc dávat, ...

INZERCE RV2300166/01 INZERCE RV2300256/01

telefon +420 577 434 534
mobil +420 732 766 518
e-mail info@pohrebnisluzbapribylak.cz
web   www.pohrebnisluzbapribylak.cz

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Bohumír Přibylák s.r.o.
Kvítková 540, 760 01 Zlín

JSME TU PRO VÁS
Zajistíme veškeré pohřební a kremační služby.

NEPŘETRŽITÁ SLUŽBA
+420 723 490 883

Nabízíme také památeční sklo!

Mějte své blízké 
stále u srdce.
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Nabídněte nemovitost k prodeji s provizí 2 % nebo 30 000 Kč
ZAJIŠŤUJEME:  ◾ kupní a úschovní smlouvu ◾ posudek, energetický štítek ◾ bezplatnou poradnu a daňový servis 
  ◾ jednání s � nančním, katastrálním a stavebním úřadem ◾ bezplatný přepis energií 
  ◾ � nanční záležitosti (zálohy, úvěr ap.)

RD 2+1 + GARÁŽ FRYŠTÁK
Menší domeček, který se nachází téměř v centru Fryštáku v klidné málo 
frekventované části obce. Je zde malá zahrada se zahradním domkem. 
Tato nabídka je vhodná i jako venkovské sídlo. 
PENB: G

2 299 000 Kč

N
A

B
ÍD

K
A

BYT 3+1 + LODŽIE, ZLÍN – JS – KŘIBY
Tuto nabídku bytu bych doporučoval spíše investorům, díky příznivé ceně 
a stavu udržovaného bytu. Dům se zrekonstruovaným výtahem je po 
revitalizaci. K dispozici ihned.
PENB: C

3 190 000 Kč

Baťův 1/2domek s přístavbou 3+kk, ZLÍN – LETNÁ
cihlový objekt se zahradou v OV o výměře 206 m2, který se nachází 10 minut 
chůze od centra Zlína. Výhodou je možnost dokoupení garáže. Má plastová 
okna, nový vytápěcí systém včetně  plynového kotle. JEDNÁ SE O VELICE 
ŽÁDANOU NEMOVITOST NEJEN MEZI ZLÍŇANY. PENB:G

3 690 000 Kč
RD 5+KK + TERASA, NAPAJEDLA
Novostavba přízemního bungalovu, který má vynikající dostupnost do centra 
Napajedel a výborný dojezd na dálnici. Oplocený pozemek má výměru 
1 107 m2, už. plochu má 142 m2. Jedná se o jedinečnou nabídku, která osloví 
i náročného klienta. PENB: G

9 000 000 Kč

Michal Jiříček, Váš makléř, 773 288 833

KONTAKT: e-mail: buda-reality@centrum.cz ■ telefon: 773 288 833 ■ web: www.buda-reality.cz

partnerem   je společnostpartnerem   je společnost

VÝKUP NEMOVITOSTÍ, EXEKUCE NENÍ PŘEKÁŽKOU

PRODÁVÁTE NEMOVITOST?PRODÁVÁTE NEMOVITOST?
KUPCI ČEKAJÍ!KUPCI ČEKAJÍ!

byt, dům, komerce, pozemekbyt, dům, komerce, pozemek

POZEMEK ZLÍN – U MAJÁKU
Nabídka slunného pozemku o výměře 877 m2, který se nachází v nové 
zástavbě domů. Jedná se o  lukrativní část v předměstí Zlína. Pozemek leží 
v klidné části lokality, kde v docházkové vzdálenosti je les a zastávka MHD. 
VĚŘÍM, ŽE OSLOVÍ I NÁROČNÉHO KLIENTA.  

7 000 Kč /m2

CHCETE ZDE INZEROVAT SVOU NEMOVITOST?
VOLEJTE 773 288 833 

nebo PIŠTE na e-mail buda-reality@centrum.cz


